
SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKOW ZAMOWIENIA

Rodzaj zamowienia: dostawy

W post<?powaniu o udzielenie zamowienia publicznego prowadzonym w trybie przetargu
nieograniczonego na :

Dostawa paliw plynnych dla MPGK Sp. z o.o. w Busku - Zdroju na 2021 rok.

Wartosc szacunkowa zamowienia nie przekracza rownowartosci kwoty 214 000 euro.
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1. POSTANOWIENIA OGOLNE

1.1. Zamawiajapy.
Miejskie Przedsiebiorstwo Gospodarki Komiinalnej Sp. z o.o.
ul. Lagiewnicka 25
28-100Busko-Zdrqj
tel.(41) 378-24-77, fax (41) 378-49-44
adres strony internetowej: www.mpgkbusko.pl
e-mail: sekretariat@.mpgkbusko.pl

1.2 Postepowanie o udzielenie zamowienia publicznego pro wadzone jest na podstawie przepisow ustawy z
dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamowien publicznych (tekst jedn. Dz. U. z 2019 r. poz. 1843 z pozn. zm.)
zwanej dalej ustawy. Postepowanie w trybie przetargu nieograniczonego pro wadzone jest na podstawie art.
39 ustawy.

1.3 Postepowanie przeprowadzone zostanie w oparciu o procedure o ktorej mowa w art. 24 aa ustawy z dnia
29 stycznia 2004 roku Prawo zamowien publicznych (T.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 1843).

2. OPIS PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA

Opis przedmiotu zamowienia.
1. Przedmiotem zamowienia jest ,,Dostawa paliw prynnych dla MPGK Sp. z o.o. w Busku — Zdroju na 2021
rok." w ilosci o golem dla dwoch czesci zamowienia:

[do 170 000 litrow oleju napedowego ON
Przedmiot zamowienia posiada kod CPV — 09134200-9

b) do 3000 litrow benzyny bezolowiowej Eurosuper 95 (E 95)
Przedmiot zamowienia posiada kod CPV — 09132100-4

c) do 5000 litrow autogazu (LPG) kod CPV - 09133000-0

2. Paliwa powinny spehiic wymagania jakosciowe okreslone w Rozporzadzeniu Ministra Gospodarki z dnia
9 pazdziemika 2015-roku w sprawie wymagan jakosciowych dla paliw cieklych (Dz. U. z 2015 r. poz. 1680)
oraz normie: PN-EN-ISO-4259:2002.

3. Paliwo bedzie wykorzystywane przez Zamawiajacego wy-lacznie na wlasne potrzeby.

4. Szacunkowe ilosci paliwa zuzywane w okresie roku okreslone zostaly na podstawie sredniego zuzycia
paliwa przez pojazdy i sprzet Zamawiajacego.

5. Zamawiajapy inform uje, ze w zwi^zku ze specyfik^. zamowienia w tresci S1WZ i innych dokumentow
przetargoM'ych mog^. znalezc sie naz\vy w-tasne lub opis poprzez wskazanie znaku towarowego, patentu lub
pochodzenia. Jednoczesnie infomiuje, ze dane opisane w pONV);zszy sposob nie stanowiq. parametru
wykluczaj^cego wyroby o innych nazwach, znakach, patentach. Zamawiajq.cy dopuszcza dostawe
asoitymentu rownowaznego tzn. posiadaj^cego cechy, parameti-y jakosciowe nie gorsze niz opisane w
przedmiocie zamowienia. Wykazanie rownowaznosci zaoferowanego asoitymentu spoczywa na
Wykonawcy.

6. Zamawiajacy zastrzega sobie mozliwosc zakupienia paliw w ilosci ±10% od ilosci podanych w pkt.l.

7. Przedmiot zamowienia zostal podzielony na dwie czesci.

Cz§sc 1 — Zakup paliw prynnych do zbiomikow pojazdow i zbiornikow dla sprzetu silnikowego poprzez
stacje paliw Wykonawcy.



Cz^sc 2 — Dostawa paliw p-bynnych do zbiornika Zamawiajacego.

2.1 Opis przedmiotu zamowienia cz^sc 1 - Zakup paliw prynnych do zbiornikow pojazdow
i zbiornikow dla sprzetu silnikowego poprzez stacje paliw Wykonawcy.

1. Ilosc paliwa w ramach czesci 1 zamowienia.
a) do 100 000 litrow oleju napedowego (ON),
b) do 3000 litrow bezotowiowej Eurosuper 95 (E 95),
c) 'do 5000 litrow Autogazu (LPG).

2. Zakup paliwa bedzie realizowany na zasadzie doraznego bezgotowkowego tankowania pojazdow i sprzetu
do zbiornika lub kanistra na stacji paliw dostawcy/6w, ktory/rzy ztozq. najkorzystniejsz^ oferte.

3. Wykonawca musi zapewnic mozliwosc AA'ydania paliwa ON, E 95, LPG przez 24 godz. na dobe 7 dni w
tygodniu w dni robocze i swieta. Stacja paliw musi bye zlokalizowana przy drogach umozliwiajacych dojazd
pojazdow ciezarowych, koparek koiowych. Stacja winna bye Avyposazona w miejsce do tankowania
pojazdow ciezarpwych.

4. W przypadku braku mozliwosci tankowania paliwa przez okres kolejirych 48 godz. Zamawiaj^cy
dopuszcza rozAA'iazania zamienne — polegajq.ce na dowozie paliwa do siedziby Zamawiajacego z
AArytqczeniem LPG, minimum 3 razy w tygodniu na wezwanie. Punkty dostaw zlokalizowane na terenie
miasta Busko — Zdrqj: 2 lokalizacje: ul. -Lagiewnicka 25 i ul. Dygasinskiego 36. W przypadku dostaw przez
wykonawce, Zamawiajacy wymaga realizacji dostaw autocystenq. wyposazonaj. w pompe lub dystrybutor,
spe-hiiajacy wszelkie Vv^ymagania obowiqzujq.cego prawa, w szczegolnosci Ustaw>' z dnia 11 maja 2001 r.
prawo o miarach (Dz.U. 2019.541 z pozn. zm.) i aktow AA'ykonawczych do ustawy w zakresie autocystem
(pojazdow do transportu paliw ciek-hych). Pojazd, ktorym realizowane bedq. dostavv'y paliw, winien bye
\v>/posazony w legalizowane urz^dzenia pomiarowe umozliwiajq.ce pomiar ilosc paliwa zatankowanego.
Koszt dowozu paliwa Wykonawca wlicza w cene oferty. Wykonawca moze rowniez wskazac zamiennie
innq. stacje paliw spe-1'niajq.cq. warunki okreslone pkt. 2.1 ust. 5. z uwzglednieniem cen i rabatow zgodnie z
zawartq. umowq..

5. Wykonawca przystepuJ3.c do przetargu powinien dysponowac stacja/ami paliw oddalonymi od siedziby
zamawiaj^cego maksymalnie 5,5 km od bazy MPGK Sp. zo.o. w Busku — Zdroju, ul. Dygasinskiego 36,
(lokalizacja zainawiajq.cego: 50.477485, 20.710511). Odlegtosc okreslona bedzie jako najkrotsza droga
dostepna dla pojazdow ciezarowych wg https://www.google.com/maps.

6. Oferty Wykonawcow oferujq.cych dosta\ paliw ze stacji lezacych w odlegtosci wiekszej niz odlegtosci
VA^ymienione w pkt. 5 od wskazanej siedziby Zamawiajacego, zostanq. odrzucone na podstawie art. 89 ust.l
pkt. 2 — ustawy Prawo zamoAvien publicznych (tekst jedn. Dz. U. z 2019 r. poz. 1843 z pozn. zm.).

7. Wykonawca musi zapeAvnic takze mozliAA'osc tankowania paliAva ON, E 95 do kanistrow
z przeznaczeniem dla sprzetu silnikoAA'ego (np. pompy, agregaty) zlokalizoAvanego AV siedzibie
Zamawiaj qcego.

8. Odbior przedmiotu zamowienia odbywac sie bedzie na podstaAvie drukowanego dokumentu WZ
AA'ydawanego przez dostaAVce dla kazdego tankoAvania. Dopuszcza sie stosoAvanie kart flotoA^ch
umozliwiajqcych tankoAvanie bezgotoAA^kowe. Wydanie kart flotoAA'ych dla pojazdow Zamawiajacego obciqza
Wykona\A'ce. W przypadku \vydania dodatkoAA^ej, kolejnej karty na dany pojazd (np. w przypadku zgubienia,
kradziezy, zmiany dotychczasowych danych etc.) dopuszcza si? jednorazowe obciazenie Zamawiajqcego
kosztami kai~t>' nie przekraczajqcymi lOz-t netto za sztuke. Nie dopuszcza sie obciqzenia kosztami kolejnej
ka.rty na dany pojazd w przypadku AA'ad ukrytych karty lub Avadliwego ich dzialania nie zawinionego przez
uzytkoAvnika)

9. Dokument WZ winien bye AvydaAvany na podstawie odczytu z dystrybutora sprzezonego z komputerem
generujq.cym AA'ydruk WZ. Nie dopuszcza sie wpisywania recznego dokumentu WZ. W przypadku
stosowania kart flotowych umozliwiajcj.cych tankowanie bezgotowkoAA'e do kazdego tankoAvania musi bye
Avydane potwierdzenie Vv'ydania paliwa, ktore AA'ydaAA'ane bedzie na podstaAvie odczytu z dystrybutora



sprzezonego z komputerem generujacym wydruk. Nie dopuszcza sie wpisywania recznego potwierdzenia
wydania paliwa.

10. Stacja paliw musi bye wyposazona w monitoring wizyjny rejestrujacy pojazd podczas tankowania. Okres
przechowywania nagrania minimum 30 dni.

11. Fakturowanie za faktycznie pobrane paliwo nastepowac bedzie w 2 okresach rozliczeniowych
trwajacych: od 01 do 15 i od 16 do ostatniego dnia miesiaca kalendarzowego. Za date sprzedazy uznaje sie
ostatni dzieri okresu rozliczeniowego. Faktury bedq. wystawiane po zakoriczeniu okresu rozliczeniowego.
Wystawienie faktury w innym terminie wymaga wczesniejszej zgody Zamawiajacego.

12. Kazdorazowo do wystawionej faktury Wykonawca dol'aczy w postaci wydrukow n/w infonnacje
uporzq.dkowane wg nr rejestracyjnego pojazdu tankowanego:
a) numer rejestracyjny pojazdu,
b) rodzaj i ilosc pobranego paliwa,
c) data i godzina pobrania paliwa,
d) cena sprzedazy paliwa wg ogolnie obowiazuja^cej umowy.
e) dane osoby wykonuj^cej WZ
f) dzienna cena sprzedazy + upust (moze bye wpisany recznie)
W przypadku stosowania kart flotowych Zamawiajacy dopuszcza udostepnienie w/w danych poprzez
interaktywna^ baze danych udostepnian^. nieodpl'atnie przez Wykonawce. Dostep do bazy danych winien bye
zabezpieczony i dostepn}' on-line dlaZamawiajqcego.

13. P-latnosc faktury nast^pi w.tenninie do 14 dni od daty dostarczenia prawid-lowo wystawionej faktury
VAT do Zamawiaj^cego wraz z dokumentami towarzyszacymi wymienionymi w pkt. 12.

14. Zamawiajacy dysponuje pojazdami specjalistycznymi typu: smieciarka, pojazdy asenizacyjne, wywrotki,
koparki kolowe, auta osobowe i inne pojazdy komunalne w ilosci 43 szt. Lista pojazdow z ich danymi
zostanie przekazana przez Zamawiajq.cego po podpisaniu umowy z Wykonawcq.. Lista pojazdow moze bye
korygowana w okresie umownym. W przypadku stosowania kart flotowych nalezy \vydac kaity dla kazdego
pojazdu Zamawiaj^cego oraz 4 kail}' na okaziciela MPGK Sp. z o.o. Wydanie karty nastapi w ci^gu 15 dni
roboczych od zgl'oszenia.

2.2 Opis przedmiotu zamowienia cz^sc 2 - Dostawa palhv pfynnych do zbiornika Zamawiaj^cego.

1. Ilosc paliwa w ramach czesci 2 zamowienia.

a) do 70 000 litrow oleju napedowego
Przedmiot zamowienia posiada kod CPV — 09134200-9

2. Zamawiajacy wymaga realizacji dostaw przez Wykonawce autocystena^ M'yposazon^. w pompe lub
dystrybutor, spe-lniajacy wszelkie wymagania obowiqzuj^cego prawa, w szczegolnosci Ustawy z dnia
11 maja 2001 r. prawo o miarach (Dz.U. 2019.541 z pozn. zm.) i aktow wykonawczych do ustaAvy w
zakresie autocystem (pojazdow do transportu paliw ciekrych). Pojazd, ktorym realizowane bed^.
dostawy paliw , winien bye wyposazony w legalizowane urz^dzenia pomiarowe mierzace ilosc zrzutu
paliwa do zbiornika magazynowego.

3. Jednorazowa dostawa bedzie wynosic ok. 15 000 1 oleju napedowego. Czestotliwosc wg potrzeb
Zamawiaj^cego.

4. Rozliczenie dostarczanego paliwa nastepowac bedzie kazdorazowo zgodnie z Polska^
Norm^—ISO 91-1, w temperaturze referencyjnej + 15 ° C.

5. DostaM'y beda^ realizowane na pisemne lub telefoniczne zlecenie Zamawiajq.cego, nie pozniej niz w
ciq.gu 5 dni od otrzymania zlecenia przez Wykonawce.

6. Do kazdej dostav^'y Wykonawca do-tapza tzw. ,,orzeczenie jakosci", w ktorym sq. zawarte wyniki
laboratory]nych badah dostarczonego paliwa. Odbiorca (zamawiaj^cy) paliwa moze w obecnosci
przewoznika, ktory dostarczyl paliwo pobrac jego probke, ktora w razie reklamacji uzytkownikow
pojazdow moze b}^6 skierowana do kontrolnych badan laboratoryjnych.

7. W cene paliw, nalezy wliczyc dowoz w/ w material'ow do Zamawiaj^cego.



8. Miejsce realizacji zamowienia ul. -Lagiewnicka 25 w Busku Zdroju — siedziba Zamawiajacego.

3. ZAMOWIENIA CZ^SCIOWE
Zamawiajacy dopuszcza mozliwosc skladania ofert w ramach kazdej z czesci zamowienia.

4. ZAMOWIENIA POLEGAJ4CE NA POWTORZENIU PODOBNYCH USIAJG
Zamawiajacy nie przewiduje udzielenia wybranemu wykonawcy zamowienia polegajacego na powtorzeniu
podobnych using (art. 67 ust. 1 pkt 6 p.z.p.).

5. INEORMACJA O OFERCIE WARIANTOWEJ, UMOWIE RAMOWEJIAUKCJI
ELEKRONICZNEJ
Zamawiajacy nie dopuszcza skladania ofert wariantowych.
Zamawiajacy nie przewiduje zawarcia umowy ramowej.
Zamawiajacy nie przewiduje przeprowadzenia aukcji elektronicznej.

6. TERMIN WYKONANIA ZAMOWIENIA
Term in wykonania zamowienia do dnia 31.12.2021 r. lub do wyczerpania zamowionego limitu paliwa.

7. WARUNKI UDZIAXU W POST^POWANTU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY
SPEtNIANIA TYCH WARUNKOW

1) O udzielenie zamowienia mogq. ubiegac sie Wykonawcy, ktorzy:
1. nie podlegajq. wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy Pzp,
2. spe-hiiaja warunki udziaiu w postepowaniu okreslone przez Zamawiajacego w ogtoszeniu
o zamowieniu i SIWZ.

2) Ocena zdolnosci wykonawcy do nalezytego wykonania zamowienia zostanie dokonana na podstawie
nastepuj^cych warunkow

1. Kompetencji lub uprawnien do prowadzenia okreslonej dzia-lalnosci zawodowej, o ile wynika to z
odrebnych przepisow;

Dziaialnosc prowadzona na potrzeby Vt'ykonania przedmiotu zamowienia Vv^ymaga posiadania
specjahi}'ch uprawnien - koncesji, o ktorej mowa w art. 32 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 10 kwietnia
1997 r. Prawo energetyczne Dz.U. 2020.833 t.j. w zakresie obrotu paliwami objetymi
niniejszym zamowieniem;

2. Sytuacji ekonomicznej i finansowej;
Zamawiajacy nie stawia szczegolnych \vymagan w zakresie speiniania tego warunku.

3. Zdolnosci technicznej i zawodowej

Pla czesci 1 zamowienia
Obligatoryjne i wiazape jest M'ykazanie posiadania stacji paliw (zgodnie z SIWZ pkt. 2 Opis Przedmiotu
Zamowienia) oddalonej/ych od bazy MPGK Sp. z o.o. w Busku — Zdroju, ul. Dygasinskiego 36, (lokalizacja
Zamawiajacego: 50.477485, 20.710511). maksymalnie do 5,5 km Odlegtosc okreslona bedzie jako najkrotsza
droga dostepna dla pojazdow ciezarowych wg https://\\^vw.google.com/maps.
Uwaga. Oferty Wykonawcow oferujacych tankowanie na stacji paliw lezacych w odieglosci wiekszej
niz 5,5 km od wskazanej lokalizacji Zamawiajacego, zostan^ odrzucone na podstawie art. 89 ust.l pkt.
2 — ustawv Prawo zamowien publicznych (tekst jedn. Dz. U. z 2019 r. poz. 1843 z pozn. zm.).

Dla czesci 2 zamowienia
Obligatoryjne i wiazq.ce jest wykazanie w podanym wyzej okresie co najmniej jednej dosta^^y
odpowiadajq.cej zakresem przedmiotowi zamowienia. ( dostawa oleju napedowego lub benzyny
bezolowiowej o ilosci nie mniejszej niz 50 000 1).

3) Ocena spe-hiiania warunkow udzia-ru w postepowaniu dokonana zostanie poprzez sprawdzenie
prawid-lowosci i kompletnosci \\^ymaganego oswiadczenia i dokumentow oswiadczenia, zgodnie z fonnu-tq.
,,spe-hiia - nie spe-lnia", z zastrzezeniem art. 26 ust. 2, 3 i 4 usta^'y Pzp.



4) O udzielenie zamowienia moga. ubiegac sie Wykonawcy, ktorzy nie podlegajq. wykluczeniu z
postejpowania o udzielenie zamowienia na podstawie art. 24 ust. 1 pkt. 12-23.

Zamawiajacy dzia-laj^c na podstawie art. 24 ust. 5 wykluczy nastepujacego Wykonawcy :
a) w stosunku do ktorego otwarto likwidacje, w zatwierdzonym przez s£j.d uktadzie w postepowaniu

restrukturyzacyjnym jest przewidziane zaspokojenie wierzycieli przez likwidacje jego majatku lub
sq.d zarzq.dzi-1 likwidacje jego majatku w trybie art. 332 ust. 1 ustawy z dnia 15 maja 2015r. - Prawo
restrukturyzacyjne (T.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 814) lub ktorego upadtosc ogtoszono, z wyj^tkiem
wykonawcy, ktory po ogtoszeniu upadtosci zawarl uklad zatwierdzony prawomocnym
postanowieniem s^du, jezeli uk-lad nie przewiduje zaspokojenia wierzycieli przez likwidacje majatku
upadtego, chyba, ze sa_d zarz^dzi-t likwidacje jego majatku w trybie art. 366 ust. 1 ustawy z dnia 28
lutego 2003 r. - Prawo upadtosciowe (T.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 1228).

8. WYKAZ OSWIADCZEN LUB DOKUMENTOW, JAKIE MAJA, DOSTARCZYC
WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPELNIANIA WARUNKOW UDZIALU W
POST^POWANTU ORAZ WYKAZANIA BRAKU PODSTAW POWODUJACYCH
WYKLUCZENIE Z POST^POWANIA

1) W zakresie wstepnego potwierdzenia spehiienia warunkow, o ktorych mowa w art. 22 ust. Ib
ustawy Pzp, Wykonawca zobowiazany jest ztozyc:

oswiadczenie o spelnianiu warunkow udzialu w postepowaniu na podstawie art. 25 ust. 1 ustawy Pzp.
Wzor oswiadczenia stanowi Za-t^cznik nr 2 do SIWZ;

2) W zakresie wst^pnego potwierdzenia braku podstaw do wykluczenia z postepowania o udzielenie
zamowienia publicznego, o ktorym mowa w art. 25 ust. 1 pkt. 3 ustawy Pzp Wykonawca zobowiazany
jest zlozyc:

oswiadczenie o braku podstaw do wykluczenia z art. 25 a ust. 1. Wzor oswiadczenia
stanowi Za-tacznik nr 4 do SIWZ;

3) Zamawiajacy przed udzieleniem zamowienia moze wezwac wykonawc§, ktorego oferta zostata
najwyzej oceniona, do ztozenia w wyznaczonym, nie krotszym niz 5 dni terminie, aktualnych na dzien
ztozenia nastepujq.cych oswiadczen lub dokumentow:

4) W celu potwierdzenia spehiienia warunku udzial'u w postepowaniu dotycz^cego kompetencji lub
uprawnien do prowadzenia okreslonej dzia-lalnosci zawodowej winien ztoz)^c:

koncesje, zezwolenie lub licencje-

5) W celu potwierdzenia spehiienia warunku udzia-lu w postepowaniu dotycz^cego zdolnosci technicznej i
zawodowej Wykonawca winien ztozyc:

Dla czesci 1. Zamowienia:

Oswiadczenie okreslajq.ce lokalizacje stacji paliw na ktorych nastepowato b^dzie tankowanie pojazdow
Zamawiajacego spe-lniaj^cq. warunki okreslone w SIWZ a w szczegolnosci zapisy pkt 2.1 ppkt 5 SIWZ —
oswiadczenie wykonawcy stanowi za-l^cznik nr 3.

Dla czesci 2. Zamowienia

wykaz wykonanych dostaw, w okresie ostatnich 3 lat przed uplywem temiinu sk-ladania ofert lub wnioskow
o dopuszczenie do udzial'u w postepowaniu, a jezeli okres prowadzenia dziaialnosci jest krotszy - w tym

• okresie, wraz z podaniem ich wartosci, przedmiotu, dat wykonania i podmiotow, na rzecz ktorych dostawy
zostaly ^'ykonane, oraz zal^czeniem dowodow okreslaj^cych czy te usrugi zosta-hy wykonane lub 53.
wykonywane nalez^'cie, przy czym dowodami, o ktoi"ych mowa, s% referencje bq.dz inne dokumenty
Vv'ystawione przez podmiot, na rzecz ktorego -usrugi by-by ^'ykonywane, a jezeli z uzasadnionej przyczyny o
obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w stanie uzyskac dokumentow - oswiadczenie wykonawcy -
za-l^cznik nr 3 do SIWZ.

6) Wykonawca, ktory podlega wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 pkt. 13 i 14 oraz 16-20 lub art. 24 ust.
8 ustawy Pzp, moze przedstawic dowody nato, ze podjete przez niego srodki s .̂ Vv^ystarczajq.ce do wykazania



jego rzetelnosci, w szczegolnosci udowodnic naprawienie szkody wyrzadzonej przestepstwem lub
przestepstwem skarbowym, zadoscuczynienie pieniezne za doznang krzywde lub naprawienie szkod,
wyczerpujq.ce wyjasnienie stanu faktycznego oraz wspolprace z organami scigania oraz podjecie
konkretnych srodkow technicznych i organ izacyjnych i kadrowych, ktore sq. odpowiednie dla zapobiegania
dalszym przestepstwom lub przestepstwom skarbowym kib nieprawidtowemu postepowanm wykonawcy.

Wykonawca nie podlega wykluczeniu, jezeli Zamawiajacy, uwzgledniajac wag? i szczegolne okolicznosci
czynu Wykonawcy, uzna za wystarczajg.ee dowody przedstawione na podstawie art. 24 ust. 8.

W przypadkach, o ktorych mowa w art. 24 ust. 1 pkt.19 przed wykluczeniem Wykonawcy, Zamawiajacy
zapewnia temu Wykonawcy mozliwosc udowodnienia, ze jego udzia-t w przygotowaniu post?powania o
udzielenie zamowienia nie zak-loci konkurencji. Zamawiajacy wskazuje w protokole sposob zapewnienia
konkurencji.

7) Dokumenty podmiotow zagranicznych:

Jezeli wykonawca ma siedzib? lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast
dokumentow potwierdzajacych odpowiednio, ze:

nie otwarto jego likwidacji, nie ogtoszono upad-losci,

sk-lada dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w ktorym ma siedzib? lub miejsce zamieszkania.

Jezeli w kraju miejsca zamieszkania osoby lub w kraju, w ktorym Wykonawca ma siedzibe lub miejsce
zamieszkania, nie wydaje sie povs'yzszych dokumentow, zastepuje si§ je dokumentem zawierajq.cym
oswiadczenie, w ktorym okresla sie takze osoby uprawnione do reprezentacji Wykonawcy, z-lozone przed
w-lasciwym organem sqdo\\^ym, administracyjnym albo organem samorzq.du zawodowego lub gospodarczego
odpowiednio kraju miejsca zamieszkania osoby lub kraju, w ktorym Wykonawca ma siedzibe lub miejsce
zamieszkania, lub przed notariuszem.

W przypadku watpliwosci, co do tresci dokumentu ziozonego przez Wykonawce majqcego siedzibe lub
miejsce zamieszkania poza terytorium Rzieczypospolitej Polskiej, Zamawiajapy moze zwrocic si^ do
w-l:asci\^ch organow odpowiednio kraju miejsca zamieszkania osoby lub kraju, w ktorym Wykonawca ma
siedzib^ lub miejsce zamieszkania, z wnioskiem o Lldzielenie niezbednych informacji dotyczapych
przedtozonego dokLimentLi.

8) Wykonawcv wspolnie ubiegajacy sie o udzielenie zamowienia (rip, konsorcjum. spolka cvwilna):

Wykonawc)'' mogq. wspolnie ubiegac sie o udzielenie zamowienia w tym przypadku ustanawiajq.
pemomocnika do reprezentowania w post^powaniu o udzielenie zamowienia, albo reprezentowania w
postepowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamowienia publicznego. Przepisy dotyczq.ce Wykonawcy
stosLije sie odpowiednio do Wykonawcow wspolnie ubiegajacy sie o udzielenie zamowienia. Dokument
pemomocnictwa musi bye zalaczony do ofeity i zawierac w szczegolnosci wskazanie: postepowania o
zamowienie publiczne ktorego dotyczy, Wykonawcow wspolnie ubiegajacych si? o udzielenie zamowienia,
ustanowionego peinomocnika oraz zakres jego Limocowania, obejmLijq.cy przede wszystkim:

reprezentowanie Wykonawcy wspolnie ubiegajacego sie o udzielenie zamowienia publicznego;

zaciq.ganie zobowiqzan vv imieniu WykonaAVcy wspolnie ubiegajq.cego sie o udzielenie zamowienia
publicznego;

z-lozenie oferty wspolnie;

prowadzenie korespondencji i podejmowanie zobowiqzan zwiqzanych z postepowaniem o udzielenie
zamowienia publicznego.

DokLiment pelnomocnictvva musi bye podpisany w imieniu wszystkich Wykonawcow ubiegajqcych sie
wspolnie o udzielenie zamowienia, w tym Wykonawce ustanowionego jako pemomocnika i przez osoby
uprawnione do skladania oswiadczen woli wymienione we wlasciwym rejestrze lub ewidencji Wykonawcy.
Stosowne pe-lnomocnictAvo winno zostac zalqczone do ofert}' w fonnie orygina-lu pe-hiomocnictwa lub kopii
poswiadczonej notarialnie.

W przypadku sk-1'adania ofei^ przez Wykonawcow Avspolnie ubiegajacych sie o udzielenie zamowienia,
oswiadczenia sk-lada kazdy z v»^ykonawcow wspolnie Libiegajgcych si? o zamowienie.

Oswiadczenia te potvvierdzajq. spe-lnianie warunkow udzia-lu w postepowaniu lub kryteriow selekcji oraz brak



podstaw wykluczenia w zakresie, w ktorym kazdy z wykonawcow wykazuje spehnianie warunkow udzia-tu w
postepowaniu lub kryteriow selekcji oraz brak podstaw wykluczenia. Dokumenty, o ktorych mowa w
niniejszej SIWZ skladane na potwierdzenie spe-hiienia warunkow udziaru w postepowaniu, Wykonawcy
wspolnie ubiegaj^cy sie o udzielenie zamowienia skladaja^ -l^cznie.

Wykonawcy wspolnie ubiegaj^cy sie o udzielenie zamowienia publicznego ponoszq. solidamq.
odpowiedzialnosc za wykonanie umowy.

W przypadku Wykonawcow wspolnie ubiegaj^cych si? o udzielenie zamowienia publicznego oraz w
przypadku innych podmiotow, na zasoby ktoiych Wykonawca polega na zasadach okreslonych w art. 22 a
ustawy Prawo zamowien publicznych, kopie dokumentow dotyczacych odpowiednio Wykonawcy lub tych
podmiotow sq. poswiadczone za zgodnosc z oryginalem odpowiednio przez Wykonawce lub te podmioty.

Wykonawca, zgodnie z art. 22 a ustawy Pzp moze w celu potwierdzenia speiniania warunkow udzialu w
postepowaniu, polegac na zdolnosciach technicznych lub zawodowych lub sytuacji finansowej lub
ekonomicznej innych podmiotow, niezaleznie od charakteru prawnego -l^cz^cych go z nim stosunkow
prawnych.

'Wykonawca, ktory polega na zdolnosciach lub sytuacji finansowej innych podmiotow, musi udowodnic
zamawiajacemu, ze realizuj^c zamowienie, b?dzie dysponowal' niezbednymi zasobami tych podmiotow, w
szczegolnosci przedstawiaj^c zobowi^zanie tych podmiotow do oddania mu do dyspozycji niezbednych
zasobow na potrzeby realizacji zamowienia.

W przypadku gdy Wykonawca powo-la sie na zdolnosci techniczne lub zawodowe podmiotu trzeciego,
zamawiaj^c)' zaz^da zlozenia dokumentow dotycz^cych podmiotow trzecich, tj. oswiadczenia o
niepodleganiu Avykluczeniu oraz spe-lnianiu warunkow udzialu w postepowaniu, a takze w zakresie
okolicznosci wskazanych w art. 24 ust. 5 pkt.l ustawy Pzp.

Zamawiajcj.cy ocenia, czy udost^pniane wykonawcy przez inne podmioty zdolnosci techniczne lub
zawodowe lub ich sytuacja finansowa lub ekonomiczna, pozwalajq. na wykazanie przez Avykonawce
spe-lniania warunkow udzialu w postepowaniu oraz bada, czy nie zachodza wobec tego podmiotu podstawy
^ykluczenia, o kt6r>'ch mowa w art. 24 ust. 1 pkt. 13-22 i art. 24 ust. 5 pkt. 1 i pkt. 8 ustawy Pzp.

Wykonawca, ktory polega na sytuacji finansowej lub ekonomicznej innych podmiotow, odpowiada
solidarnie z podmiotem, ktory zobowia_zal si? do udostepnienia zasobow, za szkode poniesiona^ przez
zamawiajqcego powstalq. wskutek nieudostepnienia tych zasobow, chyba, ze za nieudostepnienie zasobow
nie ponosi winy.

9) Podv\ykonawcy.

Defmicja umowy o pod^ykonawstwo zgodnie z art. 2 pkt. 9b ustawy Pzp.

UmoAva o podv^ykonawstAVO - nalezy przez to rozumiec umowe w formie pisemnej o charakterze odplatnym,
ktorej przedmiotem s^. us-lugi, dosta^y lub roboty budowlane stanowi^ce czesc zamowienia publicznego,
zawart^. miedzy ^ybranym przez zamawiajq.cego Wykonawcq. a innym podmiotem (podv^konawca), a w
przypadku zamowien publicznych na roboty budowlane takze miedzy podwykonawca_ a dalszym
pod\\ykonawca lub mi?dzy dalszymi podwykonawcami.

Zamawiaj^cy dopuszcza powierzenie wykonania czesci zamowienia pod\V}'konawcom. W takim przypadku
Wykonawca zobowi^zany jest do wykazania w Formularzu ofertovNym czesci zamowienia, ktorej wykonanie
zamierza powierzyc pod\\ykonawcom.

Wykonawca, ktory zamierza powierzyc wykonanie cz?sci zamowienia podwykonawcom, w celu wykazania
braku istnienia wobec nich podstaw wykluczenia z udzia-lu w post?powaniu zamieszcza informacje o
podwykonawcach w oswiadczeniu.

Jezeli zmiana albo rezygnacja z podMykonawcy dotyczy podmiotu, na ktorego zasoby Wykonawca
powolywal' si?, na zasadach okreslonych w art. 22a ust.l, w celu Avykazania spe-lniania warunkow udziaru w
postepowaniu lub kryteriow selekcji, wykonawca jest obowiqzany wykazac zamawiajq.cemu, ze
proponowany inny podwykonawca lub wykonawca samodzielnie spe-lnia je w stopniu nie mniejszym niz
podwykonawca, na ktorego zasoby wykonaAvca powolywat sie w trakcie postepowania o udzielenie
zamowienia.

Za prace zrealizowane przez pod\Aykonawc6w Wykonawca bedzie odpowiada-1 jak za wiasne



10) Dokumenty dotyczace przynaleznosci do tej samej grupy kapitaiowej.

Wykonawca w tenninie 3 dni od dnia zamieszczenia przez Zamawiajacego na stronie internetowej
informacji, o ktorej mowa w art. 86 ust. 5 ustawy PZP, przekaze zamawiajacemu oswiadczenie o
przynaleznosci lub braku przynaleznosci do tej samej grupy kapitatowej., o ktorej mowa w art. 24 ust. 1 pkt.
23 ustawy PZP. Wraz ze ziozeniem oswiadczenia, wykonawca moze przedstawic dowody, ze powiazania z
innym wykonawca. nie prowadzq. do zakiocenia konkurencji w poste/powaniu o udzielenie zamowienia
publicznego. Wzor oswiadczenia stanowi zalacznik nr 6 do niniejszej SIWZ._

11) Pozostaie dokumenty:

a. fomiularz ofertowy, wediug Zal^cznika nr 1 do SIWZ;
b. w przypadku gdy Wykonawc^ reprezentuje peinomocnik, do oferty musi bye zaiapzony oryginai

pelnomocnictwa lub kopia pelnomocnictwa poswiadczona notarialnie. Z tresci pelnomocnictwa musi
jasno i bez watpliwosci wynikac zakres umocowania pelnomocnika do podejmowanych w imieniu
Wykonawcy czynnosci. Peinomocnictwo winno podpisane bye przez osoby uprawnione do skladania
oswiadczen woli wymienione we wlasciwym rejestrze lub ewidencji Wykonawcy.

12) Jezeli Wykonawca nie ziozyi oswiadczenia o niepodleganiu wykluczeniu, oswiadczen lub
dokumentow potwierdzajacych okolicznosci, o ktoiych mowa w art. 25 ust. 1 ustawy Pzp, lub innych
dokumentow niezb^dnych do przeprowadzenia post^powania, oswiadczenia lub dokumenty ssj. niekompletne,
zawieraj^. bl^dy lub budza wskazane przez Zamawiaj^cego watpliwosci, Zamawiaj^cy wzywa do ich
ztozenia, uzupe-lnienia lub poprawienia lub do udzielenia Vt^jasnien w terminie przez siebie wskazanym,
chyba, ze mimo ich ziozenia, uzupe-lnienia lub poprawienia lub udzielenia Vv^yjasnien oferta Wykonawcy
podlega odrzuceniu albo konieczne by-loby uniewaznienie post^powania.

13) Jezeli Wykonawca nie ztozy-1 w>'maganych pelnomocnictw albo ztozyi wadliwe pelnomocnictwa,
Zamawiajacy wzywa do ich ziozenia w terminie przez siebie wskazanym, chyba, ze mimo ich ziozenia oferta
Wykonawcy podlega odrzuceniu albo konieczne bytoby uniewaznienie post^powania.

14) Wykonawca nie jest obowi^zany do ziozenia oswiadczen lub dokumentow potwierdzaj^cych
okolicznosci, o ktoiych mowa w art. 25 ust. 1 pkt. 1 i 3, jezeli Zamawiajq.cy posiada oswiadczenia lub
dokumenty dotyczq.ce tego Wykonawcy lub moze je uzyskac za pomoca bezpiatnych i ogolnodostepnych baz
danych, w szczegolnosci rejestrow publicznych w rozumieniu ustawy z dnia 17 lutego 2005r. o
infonnatyzacji dzial'alnosci podmiotow realizuj^cych zadania publiczne (T.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 346)

9. WYMAGANIA DOTYCZ4CE WADrUM

Zamawiajacy nie wymaga wniesienia wadium.

10. OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERT

1) Wykonawca moze zlozyc jednq. oferte na kazdq. czesc zamowienia. Zlozenie wi^cej niz jednej ofeily na
jednq. czesc zamowienia spowoduje odrzucenie wszystkich ofert zlozonych przez Wykonawce na t^ czesc
zamowienia.
2) Oferta musi bye sporzadzona z zachowaniem formy pisemnej pod rygorem niewaznosci.
3) Tresc oferty musi bye zgodna z tresciq. SIWZ.
4) Oferta wraz z zaiacznikami musi bye sporzadzona w sposob czyteln)'.

5) Wszelkie zmiany naniesione przez Wykonawcow w tresci oferty po jej sporz^dzeniu musz% bye
parafowane przez Wykonawcow.

6) Oferta musi bye podpisana przez Wykonawcy, tj. osob? (osoby) reprezentuj^ca Wykonawce, zgodnie z
zasadami reprezentacji wskazanymi we wlasciv\ym rejestrze lub osob§ (osoby) upowaznionq. do
reprezentowania Wykonawcy.

7) Jezeli osoba (osoby) podpisuj^ca oferty (reprezentuj^ca W)'konawce lub Wykonawcow wystepuj^cych
wspolnie) dziala na podstawie peinomocnictwa, peinomocnictwo to w formie oryginaiu lub kopii
poswiadczonej za zgodnosc z oryginalem przez notariusza musi zostac dol^czone do oferty.

8) Oferta wraz z zaiacznikami musi bye sporzadzona w jezyku polskim. Kazdy dokument sk-ladaj^cy sie na
oferty lub ziozony wraz z oferty sporz^dzony w j^z^'ku innym niz polski musi bye ziozony wraz z
tiumaczeniem na j?zyk polski.



9) Wykonawca ponosi wszelkie koszty zwiazane z .przygotowaniem i ziozeniem oferty.

10) Zaleca sie, aby strony oferty byty trwale ze sob^ polaczone i kolejno ponumerowane.

11) Zaleca sie, aby kazda strona oferty" zawierajaca jakakolwiek tresc by-la podpisana lub parafowana przez
Wykonawce.

12) W przypadku, gdy infonnacje zawarte w ofercie stanowia^ tajemnice; przedsi^biorstwa w rozumieniu
przepisow ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, co, do ktorych Wykonawca zastrzega, ze nie moga^
bye udostepniane innym uczestnikom post^powania, musza bye oznaczone przez Wykonawc^ klauzula;
,,Informacje stanowiace tajemnice; przedsiebiorstwa w rozumieniu art. 11 List. 1 ustawy z dnia 16 kwietnia
1993 o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji".

Zaleca sie, aby informacje stanowiace tajemnic^ przedsiebiorstwa byty trwale spiete i oddzielone od
pozostalej (jawnej) cz^sci oferty.

Wykonawca nie moze zastrzec infomiacji, o ktorych mowa w art. 86 ust. 4 ustawy.

13) Oferta musi zawierac:

a. Fonnularz Ofertowy sporz^dzony i wypelniony Aved-lug wzoru stanowiacego Zal^cznik nr 1 do SIWZ,
b. pe-lnomocnictwo do reprezentowania Wykonawcy (wykonawcow wystejoujacych wspolnie), o ile

oferty sklada pelnomocnik.
c. w przypadku powierzania czesci zamowienia podwykonawcom - informacje na temat cz^sci

zamowienia, ktorej Vv'ykonanie Wykonawca powierzy pod\\^ykonawcom — nalezy dopisac w
fomiularzu ofertowym

d. dokumenty, o ktorych mowa w pkt. 8 SIWZ.

14) Oferty nalezy umiescic w kopercie/opakowaniu i zabezpieczyc w sposob uniemozliwiajacy zapoznanie
sie z jej zawartoscia przed uplywem terminu otwarcia ofert.

Na kopercie/opakowaniu nalezy umiescic nastejuij^ce oznaczenia:

a. nazwa, adres, numer telefonu i faksu Wykonawcy,
b. Miejskie Przedsi?biorst\vo Gospbdarki Komunalnej Sp. z o.o. ul. Lagiewnicka 25, 28-100

Busko-Zdroj

OFERTA :"Dostawa paliw plynnych dla MPGK Sp. z o.o. w Busku — Zdroju na 2021 rok" nie otwierac
przed dniem 29.12.2020 r. godz. 10.15

11. SMLADANIE I OTWARCIE OFERT

1) Oferty wraz z dokumentami, nalezy z-lozyc w terminie do dnia 29.12.2020 r. do godziny 10:00 w
siedzibie Miejskiego Przedsiebiorstwa Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. ul. -Lagiewnicka 25, 28-100
Busko-Zdroj (Biuro Obs-higi Klienta). Godziny pracy BOK - od poniedzialku do piatku od 7.00 do
15.00, wy-laczeniem dni ustawowo wolnych od pracy.

2) Otwarcie ofert nastapi w dniu 29.12.2020 r. o godzinie 10:15 w siedzibie Miejskiego Przedsie/biorstwa
Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. ul. -Lagiewnicka 25, 28-100 Busko-Zdroj, BOK.

3) Wykonawca moze wprowadzic zmiany do z-lozonej oferty5 pod warunkiem, ze Zamawiaj^cy otrzyma
pisemne zawiadomienie o wprowadzeniu zmian do oferty przed uplywem terminu skladania ofert.
Powiadomienie o wprowadzeniu zmian musi bye zlozone wed-lug takich samych zasad, jak sk-ladana
oferta, w kopercie oznaczonej jak w pkt 7.16 z dodatkowym oznaczeniem ,,ZMIANA".

4) Wykonawca moze przed uplywem temiinu sk-ladania ofert \\/ycofac oferty, poprzez ztozenie pisemnego
powiadomienia podpisanego przez osob$ (osoby) uprawnion^. do reprezentowania wykonawcy.

5) Otvs'arcie ofert jest jawne. Wykonawcy moga uczestniczyc w sesji otwarcia ofert. W przypadku
nieobecnosci \\^ykonawcy, zamawiajq.cy przekaze wykonawcy infoimacje z otvvarcia ofert na jego
wniosek.

6) Oferty z-lozone po terminie, zostanq. zwrocone wykonawcom, po uptywie terminu do wniesienia
odwo-lania. Zamawiaj^cy niezwtocznie po uphywie temiinu skladania ofert zawiadomi wykonawca
o z-lozeniu ofei*ty po terminie.

12. TERMM ZWI4ZANIA OFERTA



1) Wykonawca jest zwiazany oferty przez okres 30 dni od tenninu sk-ladania ofert.
2) Bieg terminu zwiazania oferty' rozpoczyna sie wraz z uprywem termini! skladania ofert.
3) Wykonawca sainodzielnie lub na wniosek zamawiajacego moze przed-ruzyc term in zwiazania ofertq.

z tym, ze zamawiajacy moze tylko raz, co najmniej na 3 dni przed uplywem tenninu zwiazania
oferty zwrocic sie do wykonawcow o AA'yrazenie zgodny na przedfuzenie tego tenninu o oznaczony
okres, nie diuzszy jednak niz o 60 dni.

13. OPIS SPOSOBU OBLICZENIA CENY

Czesc 1 zamowienia.

13.1. Oferowana cena brutto 1 litra oleju napedowego(ON), benzyny, autogazu winna bye ustalana bye wg
nizej ustalonych zasad:
Wykonawca poda w ofercie ceny sprzedazy detalicznej brutto 1 litra zamawianego paliwa na oferowanej
stacji z nizej wymienionych dni (lacznie 3 wartosci: z dnia 07.12.2020 r.; 10.12.2020 r.; 16.12.2020 r.).
Zamawiajacy zastrzega sobie prawo kontroli podanych cen na podstawie przyk-ladowych faktur
wystawionych przez Wykonawce we wskazanych dniach, udostepnionych na kazde zadanie ZamaAviaja^cego.
Nastepnie WykonaAVca \vyliczy, przy uzyciu Avskazanych Avartosci, sredni^ arytmerycznsj. z dok-tadnosci^ do
dwoch miejsc po przecinku (1 grosz).

13.2. Wyliczona w pOAA^yzs^ sposob srednia arytmetyczna stanowic bedzie cene brutto dla 1 litra ON, E 95,
LPG, ktora stanoAvic bedzie podstawe do Avyliczenia ceny oferty.

13.3. Cena oferty stanowi sume pozycji dla oleju napedowego + benzyny + autogazu.
Cene za Avykonanie zamowienia nalezy przedstawic w formularzu ofertoAvym stanowi^cyin zal^cznik do
niniejszej specyfikacji. Zamawiajacy nie dopuszcza modyfikacji fonnularza ofertowego przez
WykonawcoAV.
13.4. Podana cena musi bye wyrazona w PLN. Cena musi uwzgledniac AA'szystkie ^'ymagania niniejszej.
SIWZ oraz obejmoAA'ac Avszystkie koszty, ktore Wykonawca winien poniesc z rytu-ru nalezytej oraz zgodnej z
obowiazuj^cymi przepisami realizacji przedmiotii zamowienia.
13.5. Wartosc brutto stanowiaca cene oferty musi bye podana c^'froAVO i stownie, z dok-ladnosci^. do dwoch
miejsc po przecinku przy zachowaniu matematycznej zasady zaokrq.glania liczb.
13.6. Wykonawca ponosi odpowiedzialnosc za wlasciAve okreslenie stawki podatku od toAvarow
i using VAT zgodnie z oboAviazujacymi przepisami.

Czesc 2 zamowienia.

13.7.Pla oleju napedowego
OferoAvana cena netto 1 litra oleju napedowego winna zaAA'ierac iacznie cene oleju napedoAvego Avraz z
kosztami transportu do magazynu Zamawiaj^cego i ustalana bye wg nizej ustalonych zasad:

Podstaw^ sporz^dzenia oferty jest upust (lub marza) wyrazony w stosunku do usrednionej ceny netto
1000 I oleju napedowego (Ekodisel) w temperaturze 15°C publikowanej przez PKN ORLEN i Grup^
LOTOS w Internecie aktualn^ na dzien 17.12.2020 r.
Zaoferowany procento»y upust (lub marza) jest niezmienny przez caly okres trwania

Przyklad ustalania ceny 1 litra oleju napedoAvego na dzien przetargu aktualnq. na dzien 14.01.2020 r. i na
kazdy dzien z-tozenia cz^stkowego zamowienia:

Cena 1 litra oleju nap^dowego = usredniona cena 1000 litrow publikowana przez PKN ORLEN i
Grupe LOTOS w Internecie aktualn^ na dzien 17.12.2020 r. i na kazdy dzien zlozenia cz^stkowego
zamowienia bez podatku VAT w temp. 15°C — procentowo rozliczony upust (lub + marza) ocl ceny :
1000 litrow

+ marza (cena 1000 1 x % marzy )
usredniona cena 1000 1 - upust (cena 1000 1 x % marzy)

Cena 1 litra = ----------------------------------------------------------------------------------
1000 1



13.8. Przyklad usrednionej ceny ON wg stawek na dzieii 17-12-2020r.:
Przyk-lad usrednionej ceny 1 1 paliwa ON na podstawie sredniej ceny producentow, przyjmujac: ORJLEN —
50%, LOTOS-50%

Cena 1000 1 paliwa plynnego ON grupy ORLEN - 3 549,00 zl netto
Cena 1000 1 paliwa plynnego ON grupy LOTOS - 3 551,00 zl netto
Srednia paliwa plynnego: 3 549,00 + 3 551,00 = 7 100,00 : 2 = 3 550,00 zl netto za 1000 1.

13.9. Cena oferty stanowi sums pozycji dla oleju napedowego. Gene za wykonanie zamowienia nalezy
przedstawic w fonnularzu ofertowym stanowiacym zaiacznik do niniejszej specyflkacji. Zamawiajacy nie
dopuszcza modyfikacji formularza ofertowego przez Wykonawcow.
13.10. Pod-ana cena musi bye wyrazona w PLN. Cena musi uwzgl.edniac wszystkie wymagania niniejszej
SIWZ oraz obejmowac wszystkie koszty, ktore wykonawca winien poniesc z tytu-lu nalezytej oraz zgodnej z
obowiazuJ3.cymi przepisami realizacji przedmiotu zamowienia.
13.11. Wartosc brutto stanowiaca cene oferty musi bye podana cyfrowo i slownie, z dok-tadnosciq. do dwoch
miejsc po przecinku przy zachowaniu matematycznej zasady zaokrqglania liczb.
13.12. Wykonawca ponosi odpowiedzialnosc za w-lasciwe okreslenie stawki podatku od towarow
i using VAT zgodnie z obowi^zuj^cymi przepisami.

14. BADANDE OFERT
1) W toku badania i oceny ofert Zamawiajacy moze zaz^dac od Wykonawcow wyjasnien

dotycz^cych tresci zlozonych ofert.
2) Zamawiajacy w celu ustalenia, czy oferta zawiera razqco nisk% cene w stosunku do przedmiotu

zamowienia, zwroci sie do Wykonawcy o udzielenie wyjasnien dotycz^cych elementow oferty
majaxrych wplyw na ^'ysokosc ceny.

3) Zamawiajacy poprawi w ofercie:
a. oczywiste omylki pisarskie,
b. oczywiste omy-lki rachunkowe, z uwzglednieniem konsekwencji rachunkowych dokonanych

poprawek,
c. inne omylki polegaj^ce na niezgodnosci oferty z SIWZ, nie powodujace istotnych zmian w tresci

oferty,
niezwtocznie zawiadamiaj^c o tym Wykonawce, ktorego oferta zostala poprawiona.

15. OPIS KRYTERIOW, KTORYMI ZAMAWIAJ^CY BEJDZIE SI1? KCEROWAL PRZY
WYBORZE OFERTY WRAZ Z PODANDEM ZNACZENIA TYCH KRYTERIOW I SPOSOBU
OCENY OFERT

15.1. Zamawiajacy uzna oferty za spelniaja_ce v>^magania i przyjmie do szczegolowego rozpatrywania,
jezeli:
oferta, co do formy opracowania i tresci spelnia \\^ymagania okreslone niniejsza specyfikacja, zlozone

oswiadczenia sq. aktualne i podpisane przez osoby uprawnione.

Ocen^ ofert jest liczba punktoMr otrzymanych w »yniku sumy wszystkich kryterioAv

15.2. Zamawiajacy udzieli zamowienia Wykonawcy, ktory otrzyma najwiekszq. liczbe punktow obliczon^.
jako sum a punktow uzyskanych poszczegolnych kiyteriach oceny ofert, obliczonych odpowiednio:

Oferty zostan^. ocenione przez Zamawiajacego w oparciu o nastepuJ3.ce kryteria i ich znaczenie:

Czesc 1 zamowienia.

L.p.
1

Kryterium
Cena-Cl

Znaczenie procentowe
60%

Maksymalna ilosc punktow
60 punktow



I I 2 | Upust-U | 40% | • 40 punktow
i

a. cena Cl—znaczenie 60%
Ofeita z najnizszq. cena otrzyma 60 punktow.

i Kazda oferta moze uzyskac za dane kryterium 0-60 przy zastosowaniu wzoru:

najnizsza oferowana cena sposrod zlozonych ofert
; liczba punktow x 60%

i cena badanej oferty

; b7-l;wysokosc upustu w punktach TJ=U1+U2+U3 — znaczenie 40%

Na wysokosc kryteriiim Upust sk-l'ada si? suma punktow upustow dla poszczegolnych paliw.

- wysokosc upustu Ul— znaczenie 30%

: Kazdy z oferentow zobowiazany jest do okreslenia oferowanego stalego upustu od ceny detalicznej w
.. zlotych brutto na wskazanej w ofercie stacji, stosowanego w trakcie trwania umowy.

,' Poszczegolnym ofertom, w oparciu o-zadeklarowan% wysokosc upustu dla oleju napedowego (ON) zostanq.
; ' przyznane punkty przy- zastos.oAvaniu wzoru:

i wysokosc upustu badanej oferty
i liczba punktow x30%

wysokosc upustu sposrod badanych ofert

osc upustu XJ2 — znaczenie 5%

Kazdy z oferentow zobowiazany jest do okreslenia oferowaneso stcilego upustu od ceny detalicznej w
z-lotych brutto na wskazanej w ofercie stacji, stosowanego w trakcie trwania umowy.
Poszczegolnym ofertom, w oparciu o zadeklarowanq. wysokosc upustu dla oleju napedowego (E95) zostana
przyznane punkty prz}/ zastosowaniu wzoru:

wysokosc upustu badanej oferty
liczba punktow ..................... . ............................................... x5%

najwyzsza w^'sokosc upustu sposrod badanych ofert

- wysokosc upustu U3 — znaczenie 5%

Kazdy z oferentow zobowiazany jest do okreslenia oferowaiiego stalego upustu od ceny detalicznej w
ztotych brutto na wskazanej w ofercie stacji, stosowanego w trakcie trwania umowy.
Poszczegolnym ofertom, w oparciu o zadeklarowan% wysokosc upustu dla oleju napedowego (LPG) zostanq.
przyznane punkty przy zastosowaniu wzoru:

wysokosc upustu badanej oferty
liczba punktow ..................................................................... x 5%

najwyzsza wysokosc upustu sposrod badanych ofert

Czesc 2 zamowienia.

L.p.
1
2
o

Kryterium
Cena-C2
Upust- U 2
Termin dostaAvy — T 2

Znaczenie procentowe
60%
30%
10%

Maksymalna ilosc punktow
60 punktow
30 punktow
10 punktow



c. cena C 2 — znaczenie 60%
Oferta z najnizszq. cena. otrzyma 60 punktow.
Kazda oferta moze uzyskac za dane kryterium 0-60 przy zastosowaniu wzoru:

najnizsza oferowana cena sposrod zlozonych ofert
liczba punktow x60%

cena badanej oferty

d. wysokosc upustu U 2 — znaczenie 30%
Poszczegolnym ofertom, w oparciu o zadeklarowany wysokosc upustu dla oleju nape.dowego (ON) zostana
przyznane punkty przy zastosowaniu wzoru:

wysokosc upustu badanej oferty
liczba punktow x30%

najwyzsza wysokosc upustu sposrod badanych ofert

e. termin dostawy T 2 — znaczenie 10%
Poszczegolnym ofertom, w oparciu o zadeklarowany czas dostawy, zostanq. przyznane punkty na zasadzie :
- dostawa w ciq.gu 24 h od zamowienia - 10 pkt;
- dostawa powyzej 24h do 48 h od zamowienia - 5 pkt;
- dostawa powyzej 48 h do 5 dm od zamowienia - 0 pkt;

15.3. Obliczone punkty zostana. zaokra.glone do dwoch niiejsc po przecinku.
15.4. W sytuacji, gdy Zamawiajacy nie bedzie mogt dokonac wyboru ofert)' najkorzystniejszej ze wzgledu
na to, ze zostaly zlozone oferty o takim samym bilansie ceny i pozostarych kryteriow, Zamawiajacy sposrod
tych ofert wybierze oferte z nizsza cena.
15.5. W sytuacji, gdy Zamawiajacy nie bedzie mog-1 dokonac wyboru oferty najkorzystniejszej ze wzgledu
na to, ze zostary z-lozone oferty o takiej samej cenie, Zamawiajacy wezwie Wykonawcow, do zlozenia w
okreslonym przez niego tenninie ofert dodatkowych. Wykonawcy sk-ladajq.c oferty dodatkowe nie moga^
zaoferowac cen Vv^yzszych niz w z-lozonych wczesniej ofertach.

16. UDZIELENIE ZAMOWIENIA

16.1.Zamawiajacy udzieli zamowienia Wykonawcy, ktorego oferta odpowiada wszystkim wymaganiom
okreslonym w ustawie oraz w niniejszej SIWZ i zostal'a VN'ybrana jako najkorzystniejsza.

16.2.O wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiajqcy zawiadomi Wykonawcow, ktorzy ztozyli ofeity w
postepowaniu, atakze zamiesci te infonnacje na stronie intemetowej.

16.3.Jezeli Wykonawca, ktorego oferta zostala wybrana, uchyla sie od zawarcia umo^vy, Zamawiajacy moze
wybrac oferte najkorzystniejszq. sposrod pozostarych ofert bez przeprowadzenia ich ponownego badania i
ocen)'.

17. INFORIVIACXE O FORMALNOSCIACH, JAKIE POWINNY ZOSTAC
DOPELNIONE PO WYBORZE OFERTY W CELU ZAWARCIA UMOWY
Osoby reprezentuj^ce Wykonawce przy zawarciu umowy powinny posiadac dokumenty potwierdzajq.ee ich
umocowanie do reprezentowania Wykonawcy, o ile umocowanie to nie bedzie wynikac z dokumentow
zalqczon)'ch do ofert}/.

18. WYMAGANIA DOTYCZ^CE ZABEZPIECZENIA NALEZYTEGO WYKONANIA UMOWY

Zamawiajapy nie \^maga wniesienia zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy.

19. ISTOTNE DLA STRON POSTANOWIENIA UMOWY
Wzor umowy stanowi zalqcznik do SIWZ nr 5.1 — dla cz^sci 1 zamowienia i 5.2 — dla czesci 2 zamowienia.



20. OPIS SPOSOBU UDZIELAJNIA WYJASNIEN I ZMIAN TRESCI SIWZ

1) Wykonawca moze zwrocic sie do Zamawiajacego z wnioskiem o wyjasnienie tresci SIWZ.

2) Zamawiajacy udzieli wyjasnienia niezwtocznie, nie pozniej jednak niz na 6 dm przed up-lywem term inn
sk-tadania ofert, przekazujac tresc zapytan wraz z wyjasnieniami Wykonawcom, ktorym przekaza-t SIWZ, bez
ujawniania zrod-ta zapytania craz-zamiesci takq. informacje na w-tasnej stronie internetowej pod warunkiem,
ze wniosek o wyjasnienie tresci SIWZ wphynie do zamawiaj^cego nie pozniej niz do konca dnia, w ktorym
iiprywa potowa Avyznaczonego tenninu sktadania ofert.

3) Zamawiajacy moze przed up-bywem tenninu sk-ladania ofert zmienic tresc SIWZ. Zmiany SIWZ
Zamawiajacy przekaze niezwtocznie Wykonawcom, ktorym przekazano SIWZ oraz zamiesci te zmiany na
w-tasnej stronie intemetowej

4) Jezeli w wyniku zmiany tresci SIWZ nie prowadz^cej do zmiany tresci ogtoszenia o zamowieniu jest
niezbedny dodatkowy czas na wprowadzenia zmian w ofertach, zamawiaja^cy przed-tuzy tennin sk-tadania
ofert i poinfonnuje o tym Wykonawcow, ktorym przekazano SIWZ oraz zamiesci taka^ informacje na
wlasnej stronie intemetowej

5) W przypadku rozbieznosci pomi^dzy tresci^. SIWZ a trescia udzielonych \vyjasnien i zmian, jako
obowiazujaca nalez}' przyj^c tresc informacji zawieraj^cej pozniejsze oswiadczenie Zamawiaj^cego.

6) Zamawiajacy nie przewiduje zwolania zebrania Wykonawcow w celu w}/jasnienia tresci SIWZ.

21. rNTORMACJTE O SPOSOBIE POROZUMIEWANIA SE? ZAMAWIAJ4CEGO Z
WYKONAWCArVn
1) Wszelkie oswiadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz inne infomiacje Zamawiaj^c)^ i Wykonawcy
przekazujq. pisemnie, faksem lub droga elektroniczn^. na adres Zamawiaj^cego podany w pkt. 1 niniejszej
specyfikacji.
2) Kazda ze stron na z^danie drugiej niezwtocznie potwierdza fakt otrzymania oswiadczen, wnioskow,
zawiadomien oraz innych informacji przekazanych za pomocq. faksu lub poczt^. elektroniczn^..
3) Osoby uprawnione do porozumiewania sie z Wykonawcami:
do bezposredniego kontaktowania sie z Wykonawcami s^:

- w sprawach dotycz^cych przedmiotu zamowienia :
Wies-kwMarzec041 378-24-77, kom.600 348 359 , w dni robocze wgodz.700-15°°
- w sprawach dotycz^cych procedury udzielenia zamowienia publicznego:
Agnieszka Zeljas tel. 041 378-24-77, w dni robocze wgodz.S00- 14°°

22. POUCZENIE O SRODKACH OCHRONY PRAWNEJ
1) Srodki ochrony prawnej przys-Iuguj^ Wykonawcy, atakze innemu podmiotowi, jezeli ma lub mia-1' interes
w uz)'skaniu danego zamowienia oraz ponios-l lub moze poniesc szkode w \\^yniku naruszenia przez
zamawiaj^cego przepisow niniejszej ustavs')'.
2) Srodki ochrony prawnej wobec ogtoszenia o zamowieniu oraz specyfikacji istotnych warunkow
zamowienia przyshiguj^ rowniez organizacjom wpisanym na list?, o ktorej mowa w art. 154 pkt 5.
3) Srodkami ochrony prawnej sa;
a. odwo-1'anie;
b. skarga do s%du
4) Odwolanie wnosi si? do Prezesa Izby w temiinach okreslonych w art. 182 ustawy Pravvo zamowien
publicznych, jednoczesnie przekazuj^c kopie odwo-lania Zamawiajacemu przed iiplywem tenninu do
wniesienie odwoiania w taki sposob, aby mogl on zapoznac sie z jego tresci^. przed uphywem tego tenninu.
Szczegotowe kwestie odnoszace sie do odwoiania przedstawione s% w art. 180-198 ustawy Prawo zamowien
publicznych.
5) Skarga do sadu.
Skarga do sadu przys-higuje na orzeczenie Izby. Szczegotowe kwestie dotyczace skargi do sadu uregulowane
zostaly w art. 198a-198g usta\^'- Prawo zamowien publicznych.

23. mFORMACJA O OCHRONDE DANYCH OSOBOWYCH

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporzadzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27



kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osob fizycznych w zwiazku z przetwarzaniem danych osobo\vych i w
sprawie swobodnego przeplywu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogolne rozporza/dzenie
o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej ,,RODO", inform uje, ze:

a) administratorem Pani/Pana danych osoboAAO'ch jest Miejskie Przedsiebiorstwo Gospodarki
Komunalnej Sp. z o.o. w Busku Zdroju, 28-100 Busko-Zdroj, ul. Lagiewnicka 25, tel. 41 378 24 77

b) MPGK Sp. z o.o. w Busku Zdroju wyznaczyl inspektora ochrony danych osoboAA'ych, z ktorym mozna
sie skontaktowac pod numerem telefonu: 41 3782477 badz adresem e-mail:
iod@mpgkbusko.pl .Pani/Pana dane osobowe przetvvarzane bed^. na podstaAvie art. 6 ust. 1 lit. c RODO
w celu zwiazanym z- postepowaniem o udzielenie zaraowienia publicznego pn. " Dostawa paliw
phynnych dla MPGK Sp. z o.o. w Busku - Zdroju na.2021 rok.": nr ref. 1 l/TT/2020 , proAvadzonym w
trybie przetargu nieograniczonego;

b) odbiorcami Pani/Pana danych osobowych beda osoby lub podmioty, ktorym udost^pniona zostanie
dokumentacja postepoAvania w oparciu-o art. 8 oraz art. 96 ust. 3 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. —
Prawo zamowieii publicznych (Dz. U. z2019 r. poz. 1843 z pozn. zm.), dalej ,,ustawa Pzp";

c) Pani/Pana dane osobowe b§da^ przechowywane, zgodnie z art. 97 ust. 1 ustawy Pzp, przez okres 4 lat od
dnia zakonczenia postepowania o udzielenie zamowienia, a jezeli czas trwania umowy przekracza 4
lata, okres przechowywania obejmuje cary czas trwania umowy;

d) obowiazek podania przez Pania/Pana danych osobowych bezposrednio Pani/Pana dotyczacych jest
wymogiem ustawowym okreslonym w przepisach ustawy Pzp, zwiazanym z udziatem w postepoAvaniu
o udzielenie zamowienia publicznego; konsekwencje niepodania okreslonych danych wynikaj^. z
ustawy Pzp;

e) w odniesieniu do Pani/Pana danych osoboAA'ych decyzje nie bed^. podejmowane w sposob
zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO;

f) posiada Pani/Pan:
— na podstawie art. 15 RODO prawo dostepu do danych osobowych Pani/Pana dotyczacych;
— na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych *;
— na podstawie art. 18 RODO prawo zadania od administratora ograniczenia przetwarzania danych
osobowych z zastrzezeniem przypadkow, o ktorych mowa w art. 18 ust. 2 RODO **;
— prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzedu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, ze
przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczacych narusza przepisy RODO;

g) nie przys-higuje Pani/Panu:
— w zwiazku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usuniecia danych osoboAvych;
— prawo do przenoszenia danych osobowych, o ktorym mowa w art. 20 RODO;
— na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyz
podstawq. prawn3. przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO.

Zalaczniki:
Zalacznik Nr 1 - wzor formularza ofertOAvego
Za-tacznik Nr 2 - AA'zor oswiadczenia o spelnianiu warunkow udzialu w postepowaniu,
Za-tapznik Nr 3 -zdolnosc techniczna i zawodowa
Za-t^cznik Nr 4 - wzor oswiadczenia dotyczacy przes-lanek wykluczenia z postepowania,
Zalacznik Nr 5.1 i zaiacznik 5.2. — wzor umowy,
Zalacznik nr 6 - oswiadczenie o przynaleznosci lub braku przynaleznosci do tej same] grupy

kapitalowej, o ktorej mowa w art. 24 ust. 1 pkt. 23 ustawy.


